Hias IKS Avløp
Hias IKS er et interkommunalt selskap som er
anleggseier og tjenesteleverandør for kommunene
Hamar, Løten, Ringsaker og Stange på områdene vann
og avløp. I denne delen av brosjyren følger en presen
tasjon av avløpsbehandlingen som selskapet har
ansvaret for.
Hias eier og drifter avløpsrenseanlegget i Ottestad,
cirka 70 km overføringsledning, 10 pumpestasjoner og
seks målestasjoner. Eierkommunene har selv ansvar for
å samle opp avløpet fra sine innbyggere. Hias har ans
var for hovedtilførselen til avløpsrenseanlegget med
målestasjoner og pumpestasjoner. Avløpsmengden fra
hver kommune måles når den går inn på Hias' nett.

Hvert sekund året rundt mottar
avløpsrenseanlegget i Ottestad
i gjennomsnitt 250 liter urenset
avløpsvann fra husholdninger
og næringsliv.

Til renseanlegget i Ottestad føres avløpet fra cir
ka 60000 personer i tillegg til avløp fra industri og
næringsvirksomhet. Mye av avløpet som kommer fra
næringsmiddelindustrien medfører stor tilførsel av
organisk materiale. Industrivirksomheten er sesong
betont, og gjør at renseanlegget til tider har svært
stor belastning.

Hias IKS, Sandvikavegen 136, 2312 Ottestad
post@hias.no | t: 62 54 37 00
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Mjøsa
Mjøsa er Norges største innsjø. Den er 117 kilometer
lang og 14 kilometer på sitt bredeste. Overflateare
alet er 362 kvadratkilometer og største dyp er målt til
453 meter. Mjøsa er drikkevannskilde for circa 80 000
mennesker, og avløpsvann føres tilbake dit når det er
ferdig renset.
Fra uren til ren
Fra naturens side er Mjøsa næringsfattig, men byut
vikling, industrialisering og moderne landbruk førte
til at Mjøsa fra 1950-årene og fram til 1970-årene ble
stadig mer forurenset. Som følge av lokalt og nasjon
alt engasjement startet Mjøsaksjonen i 1973. Målet
var å redusere forurensingen av innsjøen. Resultatet
av aksjonen var at Mjøsa på 1990-tallet var like ren
som på 1940-tallet. Etter dette har tilstanden i Mjøsa
vært betegnet som akseptabel.
Miljøovervåking
I dag overvåker Vassdragsforbundet for Mjøsa med
tilløpselver vannet i innsjøen, og utgir en årlig rapport
om situasjonen i Mjøsa. I tillegg til overvåking av den
biologiske tilstanden, overvåkes også utslippene av
miljøgifter. Målet er å minimere miljøgifter i vann, fisk
og sedimenter i Mjøsa og i biomassen fra renseanleg
get.
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Mjøsa er ikke bare en idyllisk perle for
fritidsaktiviteter, fiske og rekreasjon.
Den er også drikkevannskilde for et
stort antall mennesker. Alt vann som
leveres fra Hias tas fra Mjøsa.

Slik renser vi avløpsvannet
Renseprosessen foregår i tre trinn. Først et mekanisk,
deretter et biologisk og til sist et kjemisk rensetrinn.
Hvert trinn skiller ut slam, som gjenomgår en egen
behandling som ender i et sluttprodukt kalt biomasse.
Biomasse er godkjent og etterspurt til bruk i land
bruket som gjødsel og jordforbedringsmiddel.
Behandlingen av slammet gjør at det produseres
store mengder gass som biprodukt. Denne gassen er
kilden til egen energiproduksjon der sluttproduktet er
biodrivstoff.
Mekanisk rensing
I mekanisk rensetrinn fjernes de mest synlige og
grove forurensningene fra avløpsvannet. Først møter
vannet en rist som gjør at filler, papir, steiner og andre
store partikler ikke følger med videre. Risten renses
maskinelt og avfallet fra risten sendes til forbrenning.
Deretter ledes avløpsvannet til sandfanget og fett
fanget. Her blåses det inn luft for å få tyngre partikler
som sand, kaffegrut og lignende til å falle til bunns.
Deretter samles det opp og sendes til deponi. Samtidig
vil fett flyte opp til overflaten. Dette pumpes videre til
slambehandlingen. Neste post innen mekanisk rensing
er forsedimentering. Det skjer ved at avløpsvannet
oppholder seg så lenge i et basseng at forurensing
spartikler synker til bunns. Bunnfallet skrapes ned i
fordypninger i bassenget og pumpes videre til slam
behandling.

Biologisk rensing
I biologisk rensetrinn skjer en totrinnsprosess; lufte
bassenger og slamavskilling. I dette rensetrinnet er
det levende mikroorganismer som gjør jobben med å
rense avløpsvannet for løst organisk materiale.
Mikroorganismene må ha oksygen og mat for å trives.
Derfor blåses det inn luft i vannet. Mikroorganismene
vokser seg etter hvert så store og tunge at de syn
ker til bunns og skrapes bort. Herfra pumpes noe av
slammet tilbake til luftebassenget for å opprettholde
kulturen av mikroorganismer. Resten blir pumpet ut
av prosessen til slambehandling. Hias jobber intensivt
med å forbedre de biologiske renseprosessene. Jo
bedre disse er, desto færre kjemikalier trengs i det
kjemiske rensetrinnet, og desto bedre er det for mil
jøet.
Kjemisk rensing
I kjemisk rensetrinn fjernes næringsstoffet fosfor ved
å tilsette kjemikalier til vannet. Prosessen er delt i to.
Først tilsettes kjemikaliet når avløpsvannet er på vei til
flokkuleringsbassengene fra biologisk rensetrinn. Det
gjør at fosforet binder seg til fellingskjemikaliet, og
danner større partikler. Deretter ledes avløpsvannet
videre til sedimenteringsbassenger, hvor de fosforhol
dige partiklene (slam) synker til bunns og skrapes ned
i bassengfordypninger. Derfra pumpes slammet videre
til slambehandling.
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Renset avløp til Mjøsa

Fra slam til biomasse

1

Slam er en viktig ressurs, som kan brukes til mye.
Fra de tre rensetrinnene går slammet til videre foredling.
Foredlingsprosessen er som følger:

Forbehandling

1. Forbehandling
Råslammet fra de tre rensetrinnene samles opp i
store tanker. For ikke å varme opp mer vann enn
nødvendig, fjernes mer vann fra slammet med en
fortykkermaskin. Slammet mellomlagres i silo før
termisk hydrolyse.
2. Termisk hydrolyse
Slammet varmes opp i en tretrinns prosess til cirka
160 °C ved hjelp av innblåsing av damp. Slammet blir
da sterilisert. Den termiske hydrolysen gjør slammets
innhold av organisk materiale lettere nedbrytbart for
mikroorganismer i den etterfølgende råtnetanken.
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Termisk hydrolyse

3. Råtnetank
Etter trykkreduksjon og varmeveksling pumpes
slammet over i råtnetanker, hvor bakteriekultur
omdanner organisk materiale til biogass.

Råtnetank

4. Biogass
Oppgraderes til drivstoffkvalitet.

5
Sluttavvanning

5. Sluttavvanning
Biomassen presses sammen, slik at det blir tykkere
før det kjøres ut til brukerne.
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Gjenbruk av slam
Slambehandlingen gir forskjellige produkter, som kan
brukes til flere formål.
Biomasse
Sluttproduktet fra renseprosessen er biomasse, som
er et effektivt jordforbedringsprodukt for landbruk
og grøntarealer. Biomassen har sitt opphav i avløps
slam, men er et videreforedlet produkt. Virkningen av
biomassen er dokumentert gjennom forsøk og bruk i
landbruket. At massen varmes opp til 160 °C, gjør at
prioner – som kan overføre enkelte dyre- og plante
sykdommer – uskadeliggjøres. Biomassen er hygienisk
helt trygg og fri for spiredyktig ugress.
Hias utvikler nye biologiske prosesser i renseanlegget
som skal skille ut fosforet i avløpet uten bruk av kjemi
kalier. Dette gjør fosforet bedre tilgjengelig for planter.
På sikt håper vi på å utvinne fosfor som et separat
gjødselprodukt.
Energiproduksjon
Det går mye energi til å drifte alle tekniske instal
lasjoner, spesielt biologisk rensetrinn og slambehan
dling. I tillegg krever anleggsbygningene mye energi
til oppvarming og lys. Ved Hias' avløpsrenseanlegg er
det derfor lagt stor vekt på energiutnyttelse. I dag er
anlegget ikke bare en stor forbruker, men også en stor
produsent av energi.

Gassproduksjon
Et resultat av den avanserte slambehandlingen er at
det produseres mye gass. I utråtningsprosessen om
danner bakterier organisk materiale i slammet til
metangass. Rundt 30 prosent av gassen brukes til
produksjon av vanndamp til slambehandlingen. Rest
en brukes i et oppgraderingsanlegg, som produserer
biodrivstoff til busser og biler.
Varmegjenvinning
Avløpsvann som kommer inn på renseanlegget er rikt
på energi i form av varme. Ved hjelp av en varmepum
pe blir varmen i renset avløpsvann utnyttet til opp
varming av renseanlegget. Varmen som gjenvinnes
med varmepumper dekker i stor grad renseanleggets
behov for oppvarming, og tilsvarer forbruket til cirka
200 boliger.

Hias jobber intensivt med å forbedre de biologiske
renseprosessene. Jo bedre disse er, desto færre
kjemikalier trengs i det kjemiske rensetrinnet,
og desto bedre er det for miljøet.
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